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Veřejná vyhláška

Oznámení
o zahájení územního řízení
Dne 20.4.2021 podala společnost EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
zast. Puttner, s.r.o., IČO 25552953, Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno 2 (dále jen „žadatel“) žádost
na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavební záměr:
Smolín, rozšíření NN, Benda (dále jen „záměr“)
na pozemcích parc. č. 58/2, 77/1, 165, 483/8, 499/12, 499/16, 499/17, 624/20, 624/21, 2333, 2408, 2411,
2477, 2478, 2480, 2481, 2482, 2484, 2485, 2496, 2497, 2550/1, 2550/11 v k. ú. Smolín.
Dnem podání žádostí bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby (dále jen „uzemní řízení“) ve výše
uvedené věci.
Popis záměru:
Projekt řeší rozšíření distribuční sítě NN z důvodu připojení nového odběrného místa.
Ze stávající skříně SD822 R220971 bude vyveden nový podzemní kabel NN NAYY-J 4x240 mm2, který bude
veden v souběhu s podzemním kabelem, který je součástí stavby č. 1030054907. Za komunikací bude dále
veden ve volném terénu a pod chodníkem podél komunikace. Před kostelem sv. J. Nepomuckého bude
veden pod komunikací řízeným protlakem (bezvýkopová technologie) a dále v chodníku podél komunikace
až k pozemku parc. č. 2547, kde před kterou bude veden pod asfaltovou komunikací neřízeným protlakem
(bezvýkopová technologie) a ukončen ve stávající skříni SR542 R705106 na pozemku parc. č. 58/2 vše v k. ú.
Smolín.
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Dále bude ze stávající skříně, umístěné na hranici pozemku parc. č. 2550/11 a 2550/1, vyveden další nový
podzemní kabel NNNAYY-J 4x150 mm2, který bude veden ve volném terénu podél asfaltové směr Rajhrad
až po pozemek parc. č. 2427, kde zahne a bude ukončen v nově navržené smyčkovací skříni SS200/NK, která
bude umístěna u chaty na hranice pozemku parc. č. 2419 a 2417.
Celková délka trasy kabelu NN bude 591 m.
Po ukončení stavby budou povrchy uvedeny do původního stavu. Kabely budou uloženy ve volném terénu a
v chodníku ve výkopu šířky 35 cm a hloubky 80 cm. Pod vjezdy budou kabely uloženy do plastových
chrániček. Pod komunikací bude kabel veden protlakem (bezvýkopová technologie) v hloubce 1,2 m s min.
krytím 1 m. Přebytečná zemina bude uložena na skládku.
Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební úřad od
ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru a stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska
uplatnit nejpozději

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení,
jinak se k nim nepřihlíží.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor územního plánování a stavební úřad Městského
úřadu Pohořelice, úřední dny: Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00,ostatní dny po telefonické dohodě).
Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu
ustanovení § 36 odst. 3 zák. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"), a to nejpozději 5 dnů od výše uvedeného data v době Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 17:00,ostatní dny po telefonické dohodě v kanceláři Městského úřadu Pohořelice - odbor územního
plánování a stavební úřad. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí
ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k
nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.

Poučení
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se v souladu s § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona,
se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může
být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v
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jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Iva Hrstková, v. r.
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu
Příloha: situační výkres
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.

V elektronické podobě
zveřejněno od: ...............................................

.......................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ............................................

........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Doručí se
Účastníci řízení:
Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Petra Pučálková, Smolín 100, 691 23 Pohořelice
Michal Šneider, Smolín 108, 691 23 Pohořelice
Ing. Jan Kolář, Smolín 106, 691 23 Pohořelice
Ing. Eva Kolářová, Smolín 106, 691 23 Pohořelice
Anna Buršíková, Němčičky 21, 664 66 Němčičky u Židlochovic
Věra Pařilová, Smolín 60, 691 23 Pohořelice
Jarmila Dvořáková, Němčičky 79, 664 66 Němčičky u Židlochovic
Zoja Venclovská, Lužova 1815/19, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Josef Benda, Smolín 1, 691 23 Pohořelice
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Datová schránka:
Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno 2, DS: PO, u2kvsc2
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha, DS: PO_R, zjq4rhz
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3,
Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, k3nk8e7
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 2, DS: PO, gnugxza
JUDr. Hana Loskotová, Hybešova 197, 679 32 Svitávka
Statek Pohořelice, spol. s r.o., Vídeňská 702, 691 23 Pohořelice, DS: PO, n2838tt
Miroslav Kolář, Křepice 329, 691 65 Křepice u Hustopečí

Veřejná vyhláška:
Vlastníci sousedních pozemků parc. č. 111/1, 158/1, 158/2, 161, 162, 163, 164, 43/1, 44, 46, 48, 2535, 57/1,
58/5, 59, 2474, 2478 vše v k. ú. Smolín

Dotčené orgány:
Městský úřad Pohořelice Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, Odbor ÚPSÚ - územní plánování, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
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